
فاس - مكناس    الجھة األصلیة   :

مالحظات إلتحاق بالزوج (ة) م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف اإلسم والنسب األكادیمیة الجھویة أو المدیریة اإلقلیمیة األصلیة  المدیریة اإلقلیمیة للتعیین

  45 16/09/1999 5 إقلیم: أزیالل إقلیم: تاونات الخیراني قدور
  49 16/09/1995 3 إقلیم: الدریوش إقلیم: تاونات سعاد خشان
  50 07/09/2004 9 إقلیم: برشید إقلیم: تاونات أحمد بیھ
نعم  44 16/09/1993 2 عمالة: فاس إقلیم: تاونات بوشتى القبالي

1 / 12 ات املدرسیة لقطا ظمي العمل  رة الوزاریة رمق 022*17 بتارخي 06/03/2017 املتعلقة ب ضیات املذ ه طبقا ملق لتوج ات مدرسیة  وىل إسنادمه قطا ت االٕقلميیة اليت س ر ملد ن  د ملحوظة: مت تعیني مجیع املستف   

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمستشارین في التوجیھ التربوي لسنة  2019 



طنجة - تطوان - الحسیمة    الجھة األصلیة   :

مالحظات إلتحاق بالزوج (ة) م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف اإلسم والنسب األكادیمیة الجھویة أو المدیریة اإلقلیمیة األصلیة  المدیریة اإلقلیمیة للتعیین

  44 06/09/2000 4 إقلیم: أزیالل إقلیم: الحسیمة الحسین الغزولي
نعم  19 05/09/2007 7 إقلیم: الخمیسات إقلیم: شفشاون إلھام صالح
نعم  43 16/09/1998 1 إقلیم: القنیطرة عمالة: طنجة - أصیال حسن مزان
  45 05/09/2003 1 إقلیم: تطوان إقلیم: شفشاون عبد هللا الفرطوط
نعم  39 04/09/2002 4 إقلیم: سیدي سلیمان إقلیم: شفشاون ادریس بلعربي
نعم  37 16/09/1999 6 إقلیم: سیدي قاسم إقلیم: شفشاون فطیمة البوطي
نعم  34 04/09/2002 4 إقلیم: مدیونة إقلیم: وزان بولحیا  مصطفى
  42 01/01/2002 9 إقلیم: وزان إقلیم: شفشاون موساوي المصطفى
نعم  36 06/09/2000 6 عمالة مقاطعات سیدي البرنوصي إقلیم: وزان فوزیة  القاضي
  49 07/09/2005 2 عمالة: طنجة - أصیال إقلیم: شفشاون لزرك عبد السالم

2 / 12 ات املدرسیة لقطا ظمي العمل  رة الوزاریة رمق 022*17 بتارخي 06/03/2017 املتعلقة ب ضیات املذ ه طبقا ملق لتوج ات مدرسیة  وىل إسنادمه قطا ت االٕقلميیة اليت س ر ملد ن  د ملحوظة: مت تعیني مجیع املستف   

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمستشارین في التوجیھ التربوي لسنة  2019 



سوس - ماسة    الجھة األصلیة   :

مالحظات إلتحاق بالزوج (ة) م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف اإلسم والنسب األكادیمیة الجھویة أو المدیریة اإلقلیمیة األصلیة  المدیریة اإلقلیمیة للتعیین

  23 12/09/2001 10 إقلیم: أزیالل إقلیم: طاطا الرابح الكوشي
  24 06/09/2000 2 إقلیم: بوجدور إقلیم: طاطا محمد بري
  49 16/09/1995 5 إقلیم: تارودانت إقلیم: طاطا سعید الضمیر
نعم  20 07/09/2004 4 إقلیم: تیزنیت إقلیم: طاطا نادیة  الزواكي
نعم  35 04/09/2002 3 إقلیم: شتوكة آیت باھا إقلیم: طاطا نائلة  رویندي
  36 06/09/2006 1 إقلیم: وزان إقلیم: تیزنیت الھدنة محمد
نعم  38 16/09/1996 1 عمالة: أكادیر  إدا وتنان إقلیم: شتوكة آیت باھا علي فضل المصطفى
  54 17/09/1990 1 عمالة: المضیق - الفنیدق إقلیم: طاطا عزیز فارس
نعم  38 06/09/2001 2 عمالة: إنزكان ایت ملول إقلیم: تارودانت فؤاد تورتو

3 / 12 ات املدرسیة لقطا ظمي العمل  رة الوزاریة رمق 022*17 بتارخي 06/03/2017 املتعلقة ب ضیات املذ ه طبقا ملق لتوج ات مدرسیة  وىل إسنادمه قطا ت االٕقلميیة اليت س ر ملد ن  د ملحوظة: مت تعیني مجیع املستف   

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمستشارین في التوجیھ التربوي لسنة  2019 



الدار البیضاء  - سطات    الجھة األصلیة   :

مالحظات إلتحاق بالزوج (ة) م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف اإلسم والنسب األكادیمیة الجھویة أو المدیریة اإلقلیمیة األصلیة  المدیریة اإلقلیمیة للتعیین

  51 16/09/1999 1 إقلیم: آسفي إقلیم: سیدي بنور عزیز كداني
نعم  27 07/09/2005 10 إقلیم: النواصر إقلیم: برشید شبیب خدیجة
تبادل  61 16/09/1982 3 عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان عمالة مقاطعة عین الشق بشرى الفاطمي
تبادل  37 16/09/1999 1 عمالة مقاطعة عین الشق عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان أكوزول عبد الدایم

4 / 12 ات املدرسیة لقطا ظمي العمل  رة الوزاریة رمق 022*17 بتارخي 06/03/2017 املتعلقة ب ضیات املذ ه طبقا ملق لتوج ات مدرسیة  وىل إسنادمه قطا ت االٕقلميیة اليت س ر ملد ن  د ملحوظة: مت تعیني مجیع املستف   

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمستشارین في التوجیھ التربوي لسنة  2019 



العیون -  الساقیة الحمراء    الجھة األصلیة   :

مالحظات إلتحاق بالزوج (ة) م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف اإلسم والنسب األكادیمیة الجھویة أو المدیریة اإلقلیمیة األصلیة  المدیریة اإلقلیمیة للتعیین

  22 02/09/2002 10 إقلیم: الحسیمة إقلیم: طرفایة دلیلة بلحاج
نعم  29 05/09/2007 1 إقلیم: العیون إقلیم: بوجدور حسن زكاوي
  46 16/09/1998 3 إقلیم: خنیفرة إقلیم: بوجدور العیاش  القاسمي

5 / 12 ات املدرسیة لقطا ظمي العمل  رة الوزاریة رمق 022*17 بتارخي 06/03/2017 املتعلقة ب ضیات املذ ه طبقا ملق لتوج ات مدرسیة  وىل إسنادمه قطا ت االٕقلميیة اليت س ر ملد ن  د ملحوظة: مت تعیني مجیع املستف   

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمستشارین في التوجیھ التربوي لسنة  2019 



كلمیم - واد نون    الجھة األصلیة   :

مالحظات إلتحاق بالزوج (ة) م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف اإلسم والنسب األكادیمیة الجھویة أو المدیریة اإلقلیمیة األصلیة  المدیریة اإلقلیمیة للتعیین

  49 16/09/1995 8 إقلیم: الحوز إقلیم: سیدي افني عبدالرحیم الساسي
  37 05/09/2007 3 إقلیم: الرشیدیة إقلیم: طانطان العكیوي الحسین
  53 16/09/1999 4 إقلیم: الیوسفیة إقلیم: كلمیم ابراھیم  یوسفي
نعم  30 05/09/2008 1 إقلیم: تارودانت إقلیم: سیدي افني مریم امكراز
  32 04/09/2002 6 إقلیم: شفشاون إقلیم: أسا - الزاك الھام ابن الصغیر

6 / 12 ات املدرسیة لقطا ظمي العمل  رة الوزاریة رمق 022*17 بتارخي 06/03/2017 املتعلقة ب ضیات املذ ه طبقا ملق لتوج ات مدرسیة  وىل إسنادمه قطا ت االٕقلميیة اليت س ر ملد ن  د ملحوظة: مت تعیني مجیع املستف   

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمستشارین في التوجیھ التربوي لسنة  2019 



بني مالل - خنیفرة    الجھة األصلیة   :

مالحظات إلتحاق بالزوج (ة) م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف اإلسم والنسب األكادیمیة الجھویة أو المدیریة اإلقلیمیة األصلیة  المدیریة اإلقلیمیة للتعیین

  47 06/09/2001 1 إقلیم: الحوز إقلیم: أزیالل محمد اتفروین
نعم  18 05/09/2008 1 إقلیم: الصویرة إقلیم: أزیالل ابن القاضي سندس
  51 16/09/1999 1 إقلیم: الفقیھ بن صالح إقلیم: أزیالل محمد اكریك
  46 05/09/2003 1 إقلیم: بني مالل إقلیم: أزیالل ابراھیم بایشو
  54 16/09/1995 2 إقلیم: جرسیف إقلیم: خریبكة محمد المحمدي
  53 16/09/1996 1 إقلیم: خریبكة إقلیم: أزیالل عدل عبد اللطیف

7 / 12 ات املدرسیة لقطا ظمي العمل  رة الوزاریة رمق 022*17 بتارخي 06/03/2017 املتعلقة ب ضیات املذ ه طبقا ملق لتوج ات مدرسیة  وىل إسنادمه قطا ت االٕقلميیة اليت س ر ملد ن  د ملحوظة: مت تعیني مجیع املستف   

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمستشارین في التوجیھ التربوي لسنة  2019 



الرباط - سال - القنیطرة    الجھة األصلیة   :

مالحظات إلتحاق بالزوج (ة) م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف اإلسم والنسب األكادیمیة الجھویة أو المدیریة اإلقلیمیة األصلیة  المدیریة اإلقلیمیة للتعیین

تبادل  47 16/09/1999 1 إقلیم: الخمیسات إقلیم: سیدي قاسم ماري الراشدي
تبادل  36 07/09/2004 1 إقلیم: سیدي قاسم إقلیم: الخمیسات صالح الدین مصلح

نعم  42 16/09/1999 1 عمالة: مكناس إقلیم: الخمیسات العلوي موالي عبد الرحمان

8 / 12 ات املدرسیة لقطا ظمي العمل  رة الوزاریة رمق 022*17 بتارخي 06/03/2017 املتعلقة ب ضیات املذ ه طبقا ملق لتوج ات مدرسیة  وىل إسنادمه قطا ت االٕقلميیة اليت س ر ملد ن  د ملحوظة: مت تعیني مجیع املستف   

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمستشارین في التوجیھ التربوي لسنة  2019 



الشرق    الجھة األصلیة   :

مالحظات إلتحاق بالزوج (ة) م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف اإلسم والنسب األكادیمیة الجھویة أو المدیریة اإلقلیمیة األصلیة  المدیریة اإلقلیمیة للتعیین

  45 16/09/1999 1 إقلیم: الدریوش إقلیم: الناضور جمال یجو
  39 06/09/2000 1 إقلیم: الرشیدیة إقلیم: فجیج رحموني رشید
  55 16/09/1998 1 إقلیم: الناضور إقلیم: الدریوش المختار الرحاوي
نعم  41 06/09/2000 1 عمالة: المحمدیة إقلیم: جرسیف محمد موحیا

9 / 12 ات املدرسیة لقطا ظمي العمل  رة الوزاریة رمق 022*17 بتارخي 06/03/2017 املتعلقة ب ضیات املذ ه طبقا ملق لتوج ات مدرسیة  وىل إسنادمه قطا ت االٕقلميیة اليت س ر ملد ن  د ملحوظة: مت تعیني مجیع املستف   

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمستشارین في التوجیھ التربوي لسنة  2019 



درعة - تافیاللت    الجھة األصلیة   :

مالحظات إلتحاق بالزوج (ة) م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف اإلسم والنسب األكادیمیة الجھویة أو المدیریة اإلقلیمیة األصلیة  المدیریة اإلقلیمیة للتعیین

  54 11/09/2000 1 إقلیم: الصویرة إقلیم: ورزازات عزیز بشكین
  53 16/09/1999 1 إقلیم: تنغیر إقلیم: زاكورة تفركة حسن
تبادل  43 04/09/2002 1 إقلیم: تنغیر إقلیم: میدلت بالحسن محمد

نعم  50 16/09/1997 1 إقلیم: میدلت إقلیم: الرشیدیة بخال المصطفى
تبادل  38 07/09/2004 9 إقلیم: میدلت إقلیم: تنغیر وخدجو محمد

  61 16/09/1997 1 إقلیم: ورزازات إقلیم: زاكورة المختار متوكیل

10 / 12 ات املدرسیة لقطا ظمي العمل  رة الوزاریة رمق 022*17 بتارخي 06/03/2017 املتعلقة ب ضیات املذ ه طبقا ملق لتوج ات مدرسیة  وىل إسنادمه قطا ت االٕقلميیة اليت س ر ملد ن  د ملحوظة: مت تعیني مجیع املستف   

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمستشارین في التوجیھ التربوي لسنة  2019 



الداخلة - وادي الذھب    الجھة األصلیة   :

مالحظات إلتحاق بالزوج (ة) م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف اإلسم والنسب األكادیمیة الجھویة أو المدیریة اإلقلیمیة األصلیة  المدیریة اإلقلیمیة للتعیین

  25 16/09/1999 7 إقلیم: تاونات إقلیم: وادي الذھب الھام بلفقیھ

11 / 12 ات املدرسیة لقطا ظمي العمل  رة الوزاریة رمق 022*17 بتارخي 06/03/2017 املتعلقة ب ضیات املذ ه طبقا ملق لتوج ات مدرسیة  وىل إسنادمه قطا ت االٕقلميیة اليت س ر ملد ن  د ملحوظة: مت تعیني مجیع املستف   

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمستشارین في التوجیھ التربوي لسنة  2019 



مراكش - آسفي    الجھة األصلیة   :

مالحظات إلتحاق بالزوج (ة) م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف اإلسم والنسب األكادیمیة الجھویة أو المدیریة اإلقلیمیة األصلیة  المدیریة اإلقلیمیة للتعیین

نعم  21 05/09/2007 2 إقلیم: سیدي بنور إقلیم: الصویرة مونیة شیخاوي
  43 06/09/2001 10 إقلیم: وزان إقلیم: الصویرة عبد هللا صبري
نعم  48 16/09/1995 1 عمالة: مراكش إقلیم: الحوز ایت ابریك سعید

12 / 12 ات املدرسیة لقطا ظمي العمل  رة الوزاریة رمق 022*17 بتارخي 06/03/2017 املتعلقة ب ضیات املذ ه طبقا ملق لتوج ات مدرسیة  وىل إسنادمه قطا ت االٕقلميیة اليت س ر ملد ن  د ملحوظة: مت تعیني مجیع املستف   

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمستشارین في التوجیھ التربوي لسنة  2019 


